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ُطخَبةُ  َل  اْلخ ُوخ  اْلخ

لخمه وخَجَب طََلَب العه ى، َوأَ دَ الُ وَ  اته نَ ي ه لب َ به  هُ ولَ سُ رَ  لَ رسَ ي أَ ذه ال   لله  مدُ الَ 
ى،  الُعلَ فه  دُ ره نفَ الُ  للاُ  ّل  إه  هَ لَ  إه  ّل  ن أَ  دُ شهَ أَ وَ  .ذََكًرا َوأُن خَثىتههه م  َعَلى أُ 

ي الن   هُ ولُ سُ رَ وَ  هُ بدُ ا عَ دً م   مَُ نَ دَ ي ه سَ  ن  أَ  دُ شهَ أَ وَ   .َب  جتَ الُ  به

ى لَ عَ ، وَ ى  جَ الدي  دره بَ ى وَ حَ سه الضي شَ  د  م   مَُ نَ ده ي ه ى سَ لَ م عَ ل ه سَ وَ  ل ه صَ  م  هُ الل  
 ى.دَ الُ  َننه ى سُ لَ عَ  ان  حسَ م بهه لَُ  يَ عه ابه الت  وَ  هه حبه صَ وَ  هه آله 

م كُ ل  عَ لَ  ينه  الد ه ا فه و تَ َفق هُ وَ  ،هه اته قَ ت ُ  ق  حَ  وا للاَ قُ ، ات   للاه  ادَ بَ ا عه يَ ف َ ، عخدُ َأم ا ب َ 
َن ةه الخَمأخَوى    .تَ ُفوخُزوَن ِبه

  اهلل، درمحيت غي مسلمني غسيد

 نيمبام نغد تعاىلو هنبحاس هللا دفك كتقوأن كتكنغمني ماريله كيت
 نغد ايأنكج تفندام كيت ضمو-ضمو. كيت امضا غتنت كفهمن علمو

ن اي يراه دف مجعة خطبة .وتعاىل هسبحان اهلل ضشر مماسوقكي
 برتاجوق:

  .“دترميا عمالن   علمو شرط“                  
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  دملياكن، غي مجعة غسيد

 اهلل اوليه نسيءام دفك دبريكن غي نءكموليا ساتو اكنفعلمو مرو
 غبار. سبنر غي حقيقة يتفمن غي علمو اياله بنر غي علمو. وتعاىل هسبحان

 وليهيارفمم تله دي ثوهغضسسو بنر، غي علمو وليهيارفمم غي افسيا
  يغضتي غي كنقكدودو تفمندا مريك. اهلل دفدر ضبرهر غي رهضانو

 :ىلوتعا هسبحان اهلل فرمان. اهلل سيسي د

نُكمخ َوا ُ ال ذهيَن آَمُنوا مه  َجات  ۚ ا الخعهلخَم َدرَ  ُأوُتو ذهينَ ل  يَ رخَفعه اَّلل 

َا تَ عخَمُلوَن َخبهير  ُ ِبه  ۞ َواَّلل 

 امو،ك انتاراد نابرامي غي غاور-غاور درجت يكنغضمني اهلل: ثمقصود
 (كامو نغلكا دري)م اضا وانتاهفغ علمو دبري غي غاور-غاور دان
 كامو غي فا غتنت ثنتاهواغف مندامل امه اهلل ،(تلهغاي) دان. درجت فبربا

  .الكوكن

 )11: ايات  ةدلاسوره اجمل                                           (

 دامل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل سولر داينضب هاولي سكنضتونتوتن منونتوت علمو دت
 :ثسبدا
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، وَ سله ل ه مُ ى كُ لَ ةر عَ يضَ ره لمه فَ ُب العه لَ طَ  لي كُ   هُ غفهُر لَ ستَ لمه يَ َب العه اله  طَ ن  إه م 

 حره  البَ اُن فه يتَ  اله ّت  يء ، حَ شَ 

 يدوؤايندي فتياس تسأك نفواجيك ساتو اداله علمو منونتوت: ثمقصود
عاكن ن دداك وعلم وتمنونت غي غاور ثوهغضسسو دان. مسلم
 دالوتن ايكن-يكنا كنضغهي ،سسواتو فستيا اوليه ثيضبا وننفكام

   .ثيضبا وننفكام كنءعامند توروت
   (رواية ابن ماجه)                                                   

َ خوَ إه   ،للاُ  مُ كُ حهَ رَ  يَ مه سله الُ  انه

 فرض علمو دفك علمو يكنضممبها تله زايلالغ امام رتيفس علماء اراف
 ينتءبركا علمو-علمو اياله عني فرض علمو. يهاكف فرض علمو دان عني

 غسساور. غسساور اوليه دالكوكن غي نءاكرجف دان عمالن نغد
ال اضس الجريفمم ثتسأك واجب صالة، منونايكن نيغاي غي مكلف
 حكوم دفدر دالكوكن، نيغاي غي صالة عبادت نغد ينتءبركا غي علمو
-شرط ترماسوقله ،صالة دان وضوء مندي، جنيس، دفدر يخبرسو اير،

 نيغاي غي غاور ضجو يتوضب. ممبطلكن غي ركاراف دان روكون شرط،
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 حكوم الجريفمم اونتوق ثكاتس عني فرض دان واجب ،ضبرنيا
 ركاراف سرتا ثروكون دان شرط دالكوكن، نيغاي غي معاملة ينتءبركا

 ينتءبركا حكوم الجريفمم رلوف ضجو دي. ءربا رتيفس دحرامكن غي
 سام غي حال. كنتدزكا اونتوق شرط يفوكوخمن ثهرتا جك زكاة
 ثبركهوين اتاو تله بركهوين، واجب كاتس نيغاي غي غاور يضبا ضجو

 ،نفقه رنكاحن،ف نغد بركايت موحك - حكوم تاهويغم
 غي ركاراف فستيا ،ثولنفكسيم ث.ايضسبا دان رايخ جواب،غوغضت
 دالكوكن ثايا بهاوا ستيكنفد هندقله غسساور اوليه دالكوكن نيغاي
فرض  منجادي ثنغد ينتءبركا غي علمو دان شرع، لندسن يكوتغم

 مالكوكن اتاو وايخ ايت غسساور جك. ثالجريفاونتوق د عني
 اتاو ترتولق ثعمالن بهاوا يغدبيمبا مك علمو، افتن عمالن سسواتو

 وايكنخمن كران بردوسا كادأن دامل برادا دي بهكن. صح تيدق
 .علمو منونتوت جوابغوغضت

 :بركاتMatan Zubad )  ( دَْْبلُزا ْنَتكتاب َم ن داملاَلْسَر ُنْباِ 

َبلُ رخُدوخدَ  مَ لُهُ َأعخَما -وَُكلي َمنخ بهَغيخه عهلخم  يَ عخَمُل   ةر َّل تُ قخ
  )دترميا تيدق دان ترتولق ثعمالن علمو، افتن برعمل غي افسياس(
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  اهلل، درمحيت غي مسلمني غسيد

 كاتس دواجبكن غي علمو-علمو اياله والف يهافرض كفعلمو 
فرض   علمو-علمو. تفمت سسواتو منديامي غي مشاركت ولنفسكوم

 فهيدو نغسوغكل اونتوق رلوكنفد غي علمو االضس وتيفملييه اكف
 رتانني،ف روبنت،ف علمو ام،ضا علمو منداملي رتيفس ،داخريةا دان ددني

 ممبيذاكن تيدق سالمإ. يضال الين-الين دان نءاكجوروتر ن،غرتوكف
 ثحكوم ضجو دنيا علمو بهكن اخرية، علمو دان دنيا علمو انتارا

 لوموس كوسغبرتو غي مريك. فهيدو رلوانفك منجادي جك واجب
 تفمندا مشاركت دفكممنفعتكن دان  علمو اريخمن اونتوق بالجر

   .وتعاىل هسبحان اهلل دفدر بسر نجرنض

 

   دكاسيهي، غي مجعة غسيد

 روثم بيخط كيت، كاتسدتكليفكن  غي انكفرضو منونايكن ايضسبا
-كلس ممنوهي اونتوق سكالني توان-توان دان بيخط ديري دفك

 غي اجنيفغ وستف اتاو مسجد سوراو، د داداكن غي اجنيفغ كلس
 عبادت ينتءبركا عني ضفر  علمو الجريفمم نغبردكنت. موالكن د

 . الكوكن كيت الما تله غي كيت سهارين
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 غي علمو اريخمن كيت يضبا دومنف ايضسارنان برايكوت سبا  لهامبي
   :بنر

 اساس منكنكن غي اجنيفغ اريلهخ علمو، اساس تياد غي مريك يضبا1.
 ندوكنفبر نغد تصوفن دافقه  توحيد،; غبيد ضتي دامل عني فرض

   .تربعم غي كتاب-كتاب

 دان فداعرتا برتوليه، غي وروض اراف اوليه دأجر غي اجنيفغ يليهلهف 2. 
 امضا معلومت ملبقن نغد ادالهفبروس. غماسي-غماسي غبيد دامل اكرف

  )facebook( قب  س  ف   ،)you tube) ْبُيوِتُي رتيفس سوسيال ميديا يءماللو
  .ثكصحيحن سيتف بلوم غي يضال الين-الين دان

. امضا جابنت منتاونف دباوه دان تربوك صفةبر غي اجنيفغ يليهلهف 3. 
 غي كادأن دامل دان مشاركت دفدر يثترمسبو غي اجنيفغ دفدر ايلقكن

  .وءيضدرا اتاو سست غي اجرن ممباوا يغدبيمبا كران اكن،ضوريخمن

 بربوال دان فاكخبر تيدق برجالن، اجنيفغ كتيك رهاتنيفبري  4.
. وروض دان علمو دفبواتن اين اداله تيدق برادب كرف كران غدبالك
 بسر غي عبادت ساتو اداله علمو جمليس داملحاضر  ثوهغضسسو

   .سنة صالة دفدر ملبيهي ثالاهف

 نغد سيغبركو سرتا ،علماء عامل دفك ثبرتا دان خغساللوله بربين5.
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 دصحكن تفدا راوليهيفد غي علمو رضا الين غي علمو نونتوتف اراف
     .ثنكفهم

 سيلهغبركو اتاو ،وفمم جك علمو كمجليس ضباواله اهلي كلوار 6.
 غبركمب سالمإ فترهادكفهمن  ايفسو مريك نغد الجريفد غي علمو
   .مشاركت دامل

. مشاركت دامل بوديا ايضسبا علمو منجاديكن كيت ماريله ،ثاخري 
 .امضا سؤال دامل ثتراومتا كجاهيلن ممبسمي وسهاابر رلوف كيت

 

يمه  لله مهَن الش يطَانه الر جه  َأُعوُذ به

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی 

جئی   

 

ُل  تَ غخفهُر للاَ  َقوِله َهَذا،َأقُ وخ خ َوَلُكمخ  الَعظهيَم َوَأسخ َ لهَسائهره اوَ  ،ِله لهمهيخ  لخُمسخ
، نُهم َواَْلمَواته ، اَْلحَياءه مه إهن ُه ُهَو  ُتوبُوا إهَليهه َواسَتغفهُروُه،ف َ  َوالُسلهَماته

 .الخَغُفوخرُ  ت  و ابُ ال
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ُطخَبُة الث انهَيةُ اَ   ْلخ

ُد لله اَ  َمخ  إهَلَه إهّل  للاُ ّل  َوَأشَهُد َأن . هه ي به ده تَ ا ّن  ورً نُ  لمَ ا العه نَ لَ  َوَهبَ ذهي ال   لخ
إهَل للاه  ، َداعهًياُسولُهُ َورَ  هُ دُ َعب ًداَوحَدُه َّل َشرهيَك َلُه، َوَأشَهُد َأن  ُمَم  

َراًجا مينهيًا. َوَعَلى آلههه ، د  ُمَم   ُقدَوتهَناي هَنا وَ نَبه  َلىعَ الل ُهم  َصل ه َوَسل هم  َوسه
 .الد هينه  ومه َل يَ والت ابهعهَي َلُم بههحَسان  إه  ،بههه اصحَ أَ وَ 

 ادهقهَي.َع الص  وا مَ ُكونُ وَ ، للاَ  ت  ُقواا! للاه  عهَبادَ َيا ف َ  بَ عخُد، َأم ا

 ،اهلل درمحيت يغ ةعمج غسيد

   رسول هللا كفد سالم دان صلوات اوخافن فرباثقكنماريله كيت مم
 -:56 :تسورة األحزاب، ااي دامل اهلل فرمانان سباضامي

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

 ڇڇ ڇ 

 لىَ عَ  تَ يخ ل  ا صَ مَ كَ ،  دم   مَُ نَ ده يه  سَ  آله  لىَ عَ وَ  ،د  م   مَُ نَ ده يه  ى سَ لَ عَ الل ُهم  َصله  
 ،د  م   مَُ نَ ده يه  سَ  لىَ عَ  كخ ره بَ وَ ، يماهه رَ ب خ  إه نَ ده يه  سَ  آله  لىَ عَ وَ  ،يماهه رَ ب خ  إه نَ ده يه  سَ 
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 آله  لىَ عَ وَ ، يماهه رَ ب خ  إه نَ ده يه  سَ  لىَ عَ  تَ كخ َر ا بَ مَ كَ   ،دم   مَُ نَ ده يه  سَ  آله  لىَ عَ وَ 
يدر َمَهييَ مه الَ عَ  الخ فه  ،يمَ اهه رَ ب خ  إه نَ ده يه  سَ    در. إهن َك حَه

نهيَ له  الل ُهم  اغخفهرخ  مه نَ  لخُمؤخ مه ،َوالخُمؤخ لهمه  اته لهمَ وَ  يَ َوالُسخ َياءه  ،اته الخُمسخ  اَْلحخ
ُهمخ  ن خ ي ،َواَْلمخَواته  مه  .د َعَوات البُ يعر َقرهيبر َمُه إهن َك َسَه

 كواجيفن نملقساناك عةطا غو يهمبام–يا اهلل، جاديكنله كامي همبا”
 اليوم عادة دان سالمإضام ا ليسجم ماللوءي زكاة منونايكن دان صالة

. كاةز بايرفم-فمباير فدك رمحة كورنياكنله سرتا (MAIDAM) ترغضانو
 انوترغض دنضري كاةز مغاضيهكن دامل MAIDAM اوسها جاديكنله
 بلغضو دريناف صا لفسكنم ضيبركسن با يغ لغكه ساتو سباضاي

 .“كميسكينن

 سالمنتك كأمانن، ن،ءاجهرتكس كامي كفد ضيا اهلل، كورنياكنله جو”
 ايبربه ثاكيتف ابقو اند نخانب بالء معصية، درفد فرليندوغن سرتا

 .“19- قوؤيد صثخصو

 ن  إه  م  هُ الل   .كَ يخُ غَ  هُ فُ ره صخ  يَ َّل  امَ  اءَ شَ حخ فَ الخ وَ  ءَ بَ وَ الخ وَ  ءَ َل بَ ا الخ ن  عَ  عخ فَ ادخ  م  هُ الل  
 م  هُ الل   .امه قَ سخ اْلَ  ئه ي ه سَ  َومهنخ  امه ذَ الخُ وَ  ونه نُ الخُ وَ  صه البََ  نَ مه  كَ به  وذُ عُ ن َ 

 .انَ به  لَ زَ ا ن َ يمَ ا فه نَ به  فخ طُ الخ  وَ نَ تَ وخ م م  حَ ارخ وَ  انَ ضَ رخ مَ  فه اشخ 
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َفظخ َموخَّل  لله الل ُهم  احخ ي انَ لخطَ السي  َن الخَواثهَق به بخَن اه  ،نَ ابهدهيزَيخَن الخعَ  انَ زَ مه
َتفهي َمخُموده  لخطَانه سي المه الخَمرخُحو  لله  الخُمكخ َة َعَليخهه َوَعَلى نزهله الر حخَ اهه، َوأَ شَ  به

َفظخ أَ  .ترغضانو ر زَاههَرة، ُسلخطَانَةه نُو  لخطَانَةه سي ال َوَرَعاََيُه  َلهُ َدُه َوَأهخ َّل وخ َواحخ
لهمهيَ  ن خ مهَن الخُمسخ لهَماته فه الدي َرةه، به اآلوَ َيا  َوالخُمسخ َتهكَ خه رخَحَم ََي أَ  َرحخ

  .الر احههيَ 

ده  َفظخ َوِله  الخَعهخ  لخطَانه سي اللله َن الخَواثهقه به بخ ل اه اعهيَسخَ د إه ُمَم   تغكوالل ُهم  احخ
ي  .نَ زَيخَن الخَعابهدهي َزانَ مه

ن خَيا َحَسَنًة َوفه اآل رَ رَب  َنا آتهَنا فه الدي  لن اره.قهَنا َعَذاَب اَسَنًة وَ حَ ةه خه

 .مَ ل  سَ وَ  هه به حخ صَ وَ  هه له آ ىلَ عَ وَ  د  م  مَُ  نَ ده يه  سَ  ىلَ عَ  للاُ  ىل  صَ وَ 

 َ ُد لله َربه  الخَعاَلمهيخ َمخ  .َوالخ

 للاه!عهَباَد 

كُ ا للَا الخعَ اُذخُكُرو  مهن  َواسأَُلوهُ  مههه َيزهدخُكمخ،َلى نهعَ ُه عَ ُرو ظهيَم َيذخُكرخُكمخ، َواشخ
َبُ،َفضخلههه يُ عخطهُكمخ  ُر للاه َأكخ نَ ُعو عخَلُم مَ ي َ  للاُ وَ  ، َوَلذهكخ  نَ ا َتصخ

 .ا إهَل َصَلتهُكمخ يَ رخَحخُكُم للاُ ُقوُمو 
 


